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PR.CIR.-03/407.2021-PL

Rzym, 27 września 2021 r.

Drodzy Odpowiedzialni Generalni i Przewodniczący Konferencji Krajowych
i Kontynentalnych,

Zgodnie z zaproszeniem wysłanym w lipcu (por. Prot.n°404.2021),
Zgromadzenie Generalne CMIS odbędzie się w Rzymie w dniach 25/26/27
sierpnia 2022. Przyjazd przewidziany jest 24 sierpnia po południu, a wyjazd
28 sierpnia rano (4 noce/5 dni). Będziemy przebywać w Domu
Rekolekcyjnym Ojców Pasjonistów na wzgórzu Celio, w centrum Rzymu.
Wszyscy Odpowiedzialni Generalni są członkami Zgromadzenia i ich
obecność jest oczywiście bardzo pożądana w tym szczególnym dla naszego
specyficznego powołania czasie. Oczywiście ci, którzy nie będą mogli
przybyć, mogą być reprezentowani przez wyznaczonego delegata, który
może wybierać, ale nie może być wybierany. Obecność Odpowiedzialnych
Generalnych lub ich delegatów będzie istotna dla osiągnięcia kworum. Temat
spotkania brzmi: "Posługa władzy i synodalność".

W załączeniu przesyłamy formularz rejestracyjny oraz formularz
pełnomocnictwa, które należy wypełnić i odesłać do sekretariatu CMIS
najpóźniej do 15 grudnia 2021 r. wraz z dowodem wpłaty zaliczki
potwierdzającym rejestrację. Osoby, które już zapłaciły za poprzednie
spotkanie w Avila, odroczone z powodu Covid19, proszone są o wypełnienie
nowego formularza potwierdzającego lub zastępującego poprzednio podane
nazwiska, i przesłanie go do sekretariatu CMIS, dołączając dowód wpłaty.
Pozostała część całej kwoty będzie płatna nie później niż do 31 maja 2022 r.
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W domu oo. Pasjonistów dostępnych jest niewiele pokoi, więc zaleca się
obecność "jednej osoby towarzyszącej", gdy jest to absolutnie konieczne.
Osoby towarzyszące będą mogły spożywać posiłki i uczestniczyć w liturgii
razem z członkami Zgromadzenia; nie będzie jednak dla nich alternatywnego
programu, gdyż pobyt w centrum Rzymu daje wiele możliwości.

Kongres CMIS będzie natomiast otwarty dla wszystkich członków
CMIS. Odbędzie się on online w przyszłym roku, w dniach 7, 21 maja i 4
czerwca 2022 r. w godz. 14.00-17.30 (czasu włoskiego), a udział w nim - po
obowiązkowej rejestracji - będzie bezpłatny. Będzie to forum wirtualne.

Pozostając w komunii i pod opieką Maryi Dziewicy, przesyłamy Wam
serdeczne pozdrowienia.

Jolanta Szpilarewicz

Przewodnicząca CMIS
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